
 
 

Hej! 
 
Nu få Ni äntligen höra ifrån oss. Tänk alla de aktiviteter som vi hade planerat och fått 
ställa in pga. restriktioner ang. Cove -19 det är tråkigt när vi fått ställa in aktivitet efter 
aktivitet, det var inte så vi tänkte att året skulle börja. 
 
Men nu så hoppas vi verkligen att dessa aktiviteter inte ska behövas ställas in då den 
ena aktiviteten som många önskat efter att vi hade kursen på Valjeviken, men många 
tyckte det hade behövt två övernattningar så därför har vi nu arbetat fram ett program 
med två övernattningar. Den andra aktiviteten är Neurodagarna som vi kommer hålla 
den 1--2 oktober 2020, denna inbjudan finns också med i detta utskick. 
 
Vi kommer att vara på Drottning gården på Valjeviken och det är enbart vi själva som 
kommer att vara där.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
När det gäller måltider så äter vi inte när skolan äter utan vi äter ensamma också, 
som Ni förstår så kommer vi inte att blanda ihop oss med dem andra som finns på 
Valjeviken, man har gjort en hel del förändringar för att klara av att köra kurser där 
nere. 
 
Det vi behöver veta är om Ni är intresserade att medverka? Vill Ni sova över? 
Det gäller den 28--30 augusti 2020. För att spara papper så sänder vi ut ett papper 
nu och Ni som vill medverka på kursen anmäler Er till Lena Appelquist eller till Carina 
Mattisson. Anmälan är bindande. Ni kommer sedan få fullständigt program och ett 
papper där Ni ska fylla i alla uppgifter som vi behöver veta. Vi tycker också att max 
40 personer kan vara bra så har vi gått om utrymme. Dubbelrum delas med släkt, 
assistent/er eller om man tycker att den närstående man har med sig har man 
umgåtts mycket med. Vi blanda inte ihop någon om inte man skrivit att man ska dela 
rum med den personen. 
 
Här kommer punkter ur programmet. (Förtäringen är inte inskriven men Ni kommer 
givetvis att serveras Valjevikens goda mat). 
 
Vi börjar den 28 augusti kl. 9.00 och avsluta den 30 augusti kl. 14.15. Glöm inte att 
kursen även är för närstående som kan vara släkt, vän eller arbetskamrat mm.  
Föreläsning och prova på i ur och skur. Träningsformer utomhus för Dig med 
neurologisk funktionsnedsättning. Tips och trix för uteliv samt rullstols teknik för de 
som vill prova. Föreläsning; Vikten av rätt kost vid neurologisk sjukdom. Föreläsning 
och prova på: Balansträning vid neurologisk sjukdom. Föreläsningar och prova på; 
Att göra det otillgängliga fritidslivet tillgängligt. Förflyttningar i skog, terräng och på 
hav samt mellan hjälpmedel. Prova på anpassade hjälpmedel/redskap. På kvällen 
Candle light swim med juice, frukt och nyttigheter. 
 
29 augusti; Föreläsning stressens negativa effekter på Dig med neurologisk diagnos. 
Hur motverka man stress. Prova på vattengympa och andra vattenaktiviteter (Denna 
punkt är ett frågetecken då vi inte vet i dagsläget om vi få bada, men givetvis så ska 
Ni få besked). Rullstolsteknik med hinderbana, prova på aktiviteter för dig med 



neurologisk diagnos, fläskboll, ballongbadminton, show down. Samkväm med 
grillbuffé. 
 
30 augusti; Föreläsning och prova på yoga. Två grupper; Temapromenad för ökad 
kunskap om livsstil och hälsa. /Sittzumba? (Alternativt flottur). Sammanfattning och 
utvärdering.  
 
För alla föreläsningar och prova på saker samt helpension betalar man del i 
dubbelrum 300 kronor/person (för två övernattningar). Enkelrum kostar 450 kronor för 
två nätter. OBS: Prova på sakerna är frivilligt så man behöver inte känna sig tvingad 
att åka ut på flotten om man inte vill eller kan. 
 
Vi i styrelsen hoppas att Ni tycker detta låter spännande och att Ni vill komma. Ni 
anmäler Er först per telefon eller mail och därefter kommer vi att sända programmet 
med tider och information samt anmälningsblankett. Anmälan är bindande när Ni 
anmält Er per telefon eller mail. Vi behöver Namn, fullständig adress samt 
telefonnummer och allergier eller annan viktig information. 
 

OBS: Anmälan måste vara oss tillhanda senast den 26 juli 2020. Först 
till kvarn..... 
 
Anmälan görs till Lena Appelquist tfn/sms 076 - 111 76 92 eller på mail; 
jonnie_app@hotmail.com eller till Carina Mattisson tfn//sms 070 - 595 67 40 eller på 
mail; carina.ronny@telia.com 
 
Betalningen görs efter att Ni fått klartecken att Ni kommit med och att vi kan 
genomföra kursen. Men Eric Sandström på Valjeviken har lovat att vi ska vara för oss 
själva. 
 
Njut nu av sommaren och så hoppas vi verkligen att detta ska kunna genomföras. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
NEUROFÖRBUNDET BLEKINGE 
 

Lena Appelquist                Carina Mattisson 
Lena Appelquist          Carina Mattisson 
  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


